
Sporto teisės naujovės - 2022

Advokatas Audrius Biguzas



1. Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo pakeitimai
2. Kitos idėjos
3. Diskusija

Turinys



• Sąvokų pakeitimai (aukšto meistriškumo sporto varžybos, aukšto meistriškumo sportas, aukšto meistriškumo
sporto atrankos varžybos, aukšto meistriškumo sporto programa, nacionalinė antidopingo organizacija,
nacionalinė antidopingo programa, tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų projektas)

• Sporto principų papildymas (manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis draudimo principas)

• Sporto registro steigimas

• Sporto veiklos sutarties sąlygų aptarimas (nuo 2023-01-01)

• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija administruos ir tarptautinius sporto projektus

• Sporto finansavimo šaltinių pakeitimas.

Sporto įstatymo pakeitimai (1)



• Sporto finansavimo šaltiniai:
a) valstybės biudžeto lėšos
b) savivaldybių biudžetų lėšos
c) kiti šaltiniai

Nebelieka anksčiau buvusių procentų nuo akcizų. Nebelieka privalomo finansavimo iš akcizų.
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• Fizinio aktyvumo ir sporto bazių pagerinimo valstybės biudžeto lėšomis finansavimas:
a) nacionalinėms fizinio aktyvumo veikloms
b) nacionaliniams ir regioniniams fizinio aktyvumo projektams
c) sporto bazių pagerinimo projektams

Nacionalinė fizinio aktyvumo programa turi būti vykdoma ne mažiau kaip pusėje Lietuvos savivaldybių. Jas gali
įgyvendinti skėtinės organizacijos atitinkančios tam tikrus kriterijus: vienyti ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių
organizacijų, atitikti skėtinei organizacijai keliamus reikalavimus, steigimo dokumente turėti valdymo organo narių
rotaciją, skirti nuosavas lėšas nacionalinei fizinio aktyvumo programai įgyvendinti, turi viešinti finansinius
rezultatus.

Sporto įstatymo pakeitimai (3)



• Aukšto meistriškumo sporto finansavimas:
a) sporto šakų federacijų finansavimas
b) tarptautinių sporto projektų finansavimas

Papildomi kriterijai aukšto meistriškumo sporto šakų federacijų finansavimui (nuo 2023-01-01):
a) finansinių ataskaitų auditas
b) nacionalinės rinktinės fomavimas ir sporto veiklos sutarčių su sportininkais sudarymas

Sporto įstatymo pakeitimai (4)



• Valstybinės premijos.

“Tuo atveju, kai į olimpinių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktoje rungtyje, kurioje buvo
pasiektas laimėjimas, varžėsi mažiau negu 12 varžovų, išskyrus atvejus, kai tarptautinė sporto šakos federacija
ar tarptautinė nevyriausybinė sporto organizacija apribojo varžovų skaičių, nustatydama mažesnį negu 12 varžovų
skaičių, Vyriausybė už pasiektą laimėjimą nustato mažesnį valstybės premijos dydį tokiomis proporcijomis, kiek
varžovų trūksta iki 12 varžovų. Kai tarptautinė sporto šakos federacija ar tarptautinė nevyriausybinė sporto
organizacija apribojo varžovų skaičių, nustatydama į olimpinių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas
įtrauktoje rungtyje mažesnį negu 12 varžovų skaičių, tačiau dalyvavo mažesnis negu nustatytas varžovų skaičius,
Vyriausybė už tokį pasiektą laimėjimą nustato mažesnį valstybės premijos dydį tokiomis proporcijomis, kiek
varžovų trūksta iki tarptautinės sporto šakos federacijos ar tarptautinės nevyriausybinės sporto organizacijos
apriboto varžovų skaičiaus.“
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• Stipendijos:
a) iš esmės nauji kriterijai
b) klausimas ar nevertėtų tikslinti šio straipsnio dėl sporto šaų, kurios nėra įtrauktos į olimpinių ar paralimpinių

sporto žaidynių programą.
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• Manipuliavimo sporto varžybomis atsakomybių įtvirtinimas ir specialios organizacijos, kuri prižiūrėtų ir
manipuliavimą sporto varžybų rezultatais reglamentavimas.

Kitos idėjos
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